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Анотація. Перша половина XVII ст. в містах
Галичини, Волині та Поділля характеризувалася
активною місіонерською діяльністю єзуїтського ордену,
внаслідок якої були засновані кільканадцять колегіумів
та резиденцій. Один з найбільших колегіумів з'явився в
м. Острозі завдяки пожертвам Анни-Алоїзи Острозької-
Ходкевич. Острозькі єзуїти створили також в околичних
селах декілька місій, найбільша з яких з'явилася в селі
Княгинин на території замку. Тут був споруджений
комплекс навчальних, господарських та житлових
приміщень, включно з помешканням фундаторки. Ближче
уявлення про цей архітектурний комплекс дозволяють
скласти архівні джерела.
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Історичні катаклізми, які час від часупотужними хвилями прокочувалися по Волинській
землі, доволі часто залишали по собі невідновні

руїни знакових колись архітектурних споруд, яких
в подальшому очікувала доля повного (або
майже повного) забуття. Одним з таких «фантомних»
об єктів є замок і колишня єзуїтська резиденція
в селі Княгинин Лубенського району на Рівненщині
(до 2008 року  село Княгинине).

На території села віддавна існувало старе
городище1, а згодом тут з явилися достатньо потужні
замкові укріплення2. їхня поява була зумовлена
наявністю високого мисовидного пагорбу, дві сторони
якого омивалися руслом невеликої, однак достатньо
повноводної річки. Під південними схилами цього
пагорбу віддавна існував також розлогий став,
котрий також слугував істотним фортифікаційним
та водночас господарським чинником. Загалом ці
ландшафтні прикмети дійшли до нашого часу (рис. 1).

Перша відома письмова згадка про Княгинин
міститься в акті від 1545 р. в описі Луцького замку,
одна з городень3 якого утримувалася «Олехном
і Івановою Кнегининськими з Кнегинина»4. Згодом
це поселення згадується під 1569 р. в універсалі
короля Сигізмунда Августа про приєднання Волині
до Корони в описі Луцького замку5. В кінці XVI ст.
село стає власністю князівської родини Острозьких,
а в інвентарі 1620 р. фігурує як «двір і фільварок»,
а також як центр Княгининської волості6.

У 1624 р. згідно дарчого запису Анни-Алоїзи
Острозької (у шлюбі  Ходкевич) Княгинин
відійшов у власність єзуїтського колегіуму7, заснованого
нею в Острозі. В переліку декількох містечок та сіл,
також подарованих нею єзуїтам (Сураж, Мощаниця
та ін.), Княгинин був найбільшим і найзаможні-
шим поселенням, в якому тоді нараховувалося 124
«дими»8. Очевидно, ця обставина, а також зруч-

1 Радянська історіографія згадує в Княгинині могильник
доби ранньої бронзи і курган давньоруських часів, однак
оминає події 16-18 ст. Див.: Історія міст і сіл Української
РСР. Ровенська область. Київ, 1973. С. 284-255.

2 Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся.
(Краєзнавчий словник  від найдавніших часів до 1914
року). Т. 1. Вінніпег, 1984. С. 504.

3 Городня  в замковому будівництві частина оборонної
стіни (зазвичай дерев яної), будівництво і утримання якої
передбачало персональну відповідальність конкретної
особи або спільноти.

4 Теодорович М. Историко-статистическое описание церквей
и приходов Волынской епархии. Т.И. Почаев, 1889. С. 913.

5 Там само.

6 Володіння князів Острозьких на Східній Волині
(за інвентарем 1620 року) / Пер., упоряд. та передм.
І. Ворончук. Київ-Старокостянтинів, 2001. С. 74.

7 Володіння князів Острозьких на Східній Волині... С. 54.

8 Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в першій
половині XVII ст. Київ, 1930. С. 31.
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Рис. 1. Княгинин. Південно-східний схил замкового пагорбу над ставком. Фото П. Ричков. 2016р.
Fig. 1. Kniahynyn. The South-Eastern slope of the castle hill above the pond. Photo by P. Rychkov. 2016

на ландшафтна ситуація Княгинина зумовили не
лише господарський інтерес прийшлих єзуїтів, а й
бажання створити свою постійну місію в
тутешньому замку9. В подальшому військові конфлікти
і соціально-політичні катаклізми поступово
призвели до занепаду поселення. В радянські часи тут
функціонувала тваринницька ферма, цілковито
поруйнована на початку XXI ст.

Першу відому спробу ближчого дослідження
замкових решток в Княгинині підійняв в кінці
XIX ст. відомий історик і археолог Володимир
Антонович10 *. Результатом його розвідок in situ став
схематичний кресленик оборонного кордону Кня-
гининського замку у вигляді чотирикутника,
наближеного до форми квадрату (рис. 2). Усі чотири
сторони замку мали однакову довжину в 200 кроків
(орієнтовно 140 м). На зовнішніх кутах
знаходилися земляні бастіони, також наближені до
форми квадрату. З південно-західної сторони замку
зафіксовано русло ріки Стубли, з
південно-східної  великий ставок. З двох протилежних сторін
зафіксовано рів глибиною 3 метри. Максимальна
висота зовнішнього відкосу в сторону ріки складала
11 метрів, внутрішніх відкосів  майже 5 метрів.
Важливими елементами кресленика є
«фундаменти воріт» шириною близько 20 метрів, позначені
в північно-східному валу, і «частина стіни з аркою
дверей»  в північно-східній куртині, ближче до
західного бастіону. На даний час ці фортифікаційні
елементи на місцевості практично не прочитуються.

Рис. 2. Схема замкових укріплень. Прорис Б. Прищепи за
обмірами В. Антоновича в кін. XIX ст. ЦДІАУК

Fig. 2. The scheme of the castle fortifications.
Drawing by B. Pryshchepa according to the measurements by

V. Antonovych in the late 19th. ЦДІАУК

9 Місія  найменший підрозділ ордену, підпорядкований
колегіуму або резиденції, який провадив душпастирську
діяльність на прилеглих територіях, у війську, при
магнатських дворах.

10 ЦДІАУК. Ф. 832. Оп. 1. Сп. 158. Автор висловлює вдячність
Б. Прищепі за надання копії цього фіксаційного документу.

Рис. 3. Локалізація замку на території поселення. Фрагмент
топографічної мапи середини 1920-х років. Приватна збірка

Fig. 3. Castle localization on the settlement territory. Fragment of
topographic map of the mid-1920s. Private collection
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Рис. 4. Локалізація колишнього замку на території сучасного поселення. Опрацювання на підставі інтернет-ресурсу
Google Earth (2018 р.) П. Ринкова

Fig. 4. Localization of the former castle on the up-to-date village territory. Processing on the basis of the Google Earth Internet resource
(2018) by P. Rychkov

Відома також пізніша фіксація Княгининського

замку в першій половині 1920-х років на

топографічній польськомовній мапі, де зафіксовані контури

цього замку, однак у вигляді пентагону (рис. 3). Таке
просторова форма у порівнянні з планом В.
Антоновича виглядає явним спотворенням дійсності,
що, очевидно, стало наслідком неуважності або
необізнаності картографа.

Точна дата появи Княгининського замку
невідома, однак, судячи з його значних фізичних вимірів,
можна припустити, що він був створений (принаймні
значно розбудований), саме за часів панування Анни-
Алоїзи, яка щедрою рукою спонсорувала будівельні
плани Ордену в усіх своїх володіннях. Принаймні,
відомі замчища Волині, обстежені раніше О.
Годованюк11, суттєво менші від замку в Княгинині.

Природно-ландшафтна ситуація, де колись
розташовувався замок та резиденція, справді виглядає
доволі зручною для оборонного будівництва. З
півдня та заходу ця підвищена ділянка обмежується
доволі високим природним крутосхилом, у
підніжжя якого протікає невеликий потічок верхів я
р. Стубли зі ставком, котрий існував тут очевидно,
віддавна (рис. 4).

Історичні відомості про Княгининську єзуїтську
місію достатньо скромні. Відомо, зокрема, що вона

11 Годованюк Е. М. Исследования бастионных замчищ
Волыни // Исследование и охрана архитектурного наследия
Украины. Сборник. Киев, 1980. С. 83.

була побудована в межах замку самими ж єзуїтами12.
В праці орденського історіографа С. Заленського
засвідчено, що тут існував «оборонний замок з
баштою, валом, гарматами, рушницями, амуніцією, зі
шпиталем, костелом і двором»13. З усіх боків замок
був оточений земляним валом та частоколом
(палісадом). В 1660,1685,1692 рр. замок витримав облоги
татарських загонів, а в 1698 р. був підсилений шляхом
оновлення оборонних мурів, земляних валів та башт.
Хроніки зафіксували також, що в 1698 р. при ректорі
Острозького колегіуму П. Завільському замок в
Княгинині отримав нову оборонну браму. Очевидно,
це саме її рештки дійшли до нашого часу (рис. 5-6).
Тоді ж були відремонтовані мури, вали та башти14.
Існують також подання, що в 1702 р. тут ховалася
шляхта від козацьких загонів Палія та Самуся15. Не
випадково тут певний час переховувалася велика
книгозбірня Острозького єзуїтського колегіуму16.

12 SGKP. Warszawa, 1883. Т. IV. S.192; ЦДІАУК. Ф. 442. Оп.
57. Спр. 207. «Ведомость о зданиях древних замков,
монастырей, церквей и других строениях, поступившим
по разным случаям в казну и состоящих в ведении местного
начальства по Волынской губернии», ар.7 зв.

13 Załęski St. Jezuici w Polsce. T.4, Cz.3. Lwów, 1903. S. 1253;
Załęski St. Jezuici w Polsce. W skróceniu. Kraków, 1908. S.212.
Згаданий «двір» можна ідентифікувати з єзуїтською оселею.

14 Załęski St. Jezuici w Polsce. T. 4. Cz. 3. Lwów, 1903. S. 1275;
15 Ibid. S. 1273;

16 Серяков C. Острозька єзуїтська школа в другій половині
XVII ст.: матеріальне підґрунтя існування, викладацький
склад, інтелектуально-культурний потенціал // Острозька
давнина. Вип. 5. Остріг, 2016. С. 81.
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Лише двома реченнями згадує тутешні «руїни
кляштору» М. Орловіч в путівнику міжвоєнної
доби17. Дещо більше інформації міститься в
публікації сучасного дослідника Г. Ранковського, згідно якої
в 1644 р. Анна-Алоїза на власний кошт збудувала
тут дерев яний «оборонний двір», а в 1670 р., вже
після її смерті, єзуїти розбудували новий, більш
потужний замок на випадок небезпеки18.

В межах замку існував також невеликий костел,
в крипті якого здійснювалися поховання місцевої
шляхти. В 1715 р. споруджено новий костел, яким
також опікувалися єзуїти. Вони також збудували
в Княгинині шпиталь (1707 р.) та дерев яну уніатську
церкву (1722 р.), яку часом ідентифікують з нині
існуючою Воздвиженською церквою19, пам яткою
архітектури20 (рис. 7). Існує також подання, що єзуїти
побудували ще й дерев яну Михайлівську церкву
(1765 р.) в сусідньому селі Білобережжя21.

Важливе значення для глибшого розкриття даної
теми мало віднайдення нової архівної інформації.
В ЦДІАУК зберігся короткий інвентаризаційний
опис решток поєзуїтської будівлі, датований 1878 р.,
наступного змісту: «Поиезуитский монастырь22
в с. Княгинин (Дубновский уезд); монастырь
построен из кирпича и камня, архитектурных

украшений не имеется, здание длиною 28 и шириною

6 сажень23; монастырь состоит в ведении палаты
государственных имуществ, здание все совершенно

разрушено, в нем ничто не помещается и никакого

дохода не получается; самый монастырь по

ветхости починять не получается, потому что издержки

на исправление примерно до 15 т. руб. серебром
не будут соответственны пользе, с какою можно
употребить это здание. Но отдельный дом, в коем
стены довольно прочны, но без крыши, полагается
исправить под помещение сельского управления,

с употреблением на работы примерно 2 т. руб.
серебром; исправить для помещения сельского
управления, а монастырское здание продать на слом»24.

Рис. 5. Руїна замкової брами на північно-західній куртині.
Фото П. Ринкова. 2016 р.

Fig. 5. The Castle Gate ruin on the North-Western curtain.
Photo by P. Rychkov. 2016

Рис. 6. Руїна замкової брами. Фрагмент.
Фото П. Ричкова. 2016 р.

Fig. 6. The ruin of the Castle Gate. Fragment.
Photo by P. Rychkov. 2016

17 Orłowicz М. Ilustrowany przewodnik po Wołyniu. Łuck, 1929.
S.282.

18 Rąkowski G. Wołyń. Przewodnik krajoznawczo-historyczny
po Ukrainie Zahodniej. Cz.l. Pruszków, 2005. S. 300.

19 Rąkowski G. Wołyń. Przewodnik... S.301. Автор стверджує,
що храм був збудований на кошт єзуїтів.

20 Див.: Ричков П. С. Княгинин. Церква Воздвижения Чесного
Хреста // Дерев яні церкви Рівненської області: архітектурна
спадщина. Ілюстрований каталог. Рівне, 2017. С. 45.

21 Див.: Теодорович М. Историко-статистическое описание...
С. 910; Ричков П.С. Білобережжя, Церква св. Архангела
Михаїла // Дерев яні церкви Рівненської області... С. 43.

22 Як відомо, єзуїти не вживали для означення своїх осель
терміну «монастир».

23 Тобто приблизно 65 та 14 метрів.
24 ЦДІАУК. Ф.442. Оп. 57. Спр. 207. «Ведомость зданий...»,

Арк. 7-9.

Рис. 7. Княгинин. Воздвиженська дерев яна церква.
1-а пол. XVIII cm. Фото П. Ричкова. 2016 р.

Fig. 7. Kniahynyn. Exaltation of the Holy Cross wooden Church.
1st half of the 18th century. Photo by P. Rychkov. 2016

203



Архітектурна спадщина Волині. Випуск 6

Рис. 8. Княгинин: А  фіксаційний план єзуїтської місії та резиденції Анни-Алоїзи Острозької-Ходкевич. 1640-і роки (?).
Зі збірки ARSI в Римі. Фотокопія з публікації А. Бетлея; В  загальний вигляд єзуїтської місії та резиденції.

Гіпотетична графічна реконструкція П. Ринкова
Fig. 8. Kniahynyn: А  The ground plan of the Jesuit mission with Anna Aloisia Ostrogska-Chodkiewicz residence. 1640-s (?).

From the ARSI collection in Rome, published by A. Betley; В general view of the Jesuit mission and residence.
A hypothetical graphic reconstruction by P. Rychkov

Невідомо, чи був поновлений цей «окремий дім» на
практиці, принаймні конкретні свідчення про нього
відсутні. В якості гіпотези можна ідентифікувати
цей дім з доволі потужними мурами надбрамного
корпусу, фрагменти якого дійшли до нашого часу.

В 1915 р. Княгининський замок вже був
суцільною руїною з рештками стін колишньої
резиденції, замкової вежі (брами), старих валів та ровів,
а на його території був облаштований фільварок25.
Тими не менш ці рештки все ще зберігали видимі
сліди зовнішнього кордону замку на плані
квадрату. Єдиним матеріальним свідоцтвом
колишнього замку сьогодні є напівзруйнований фрагмент
вищезгаданої замкової брами26, що провадила

25 Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся... С. 504.
26 Просторова локалізація цієї брами має помітні відхилення

своєї повздовжньої осі від уявної лінії оборонного кордону,
що може бути ознакою суттєвих відхилень замкового
квадрату від геометричної правильності.

колись на територію фортеці з північної сторони.
Позначена В. Антоновичем «брама» взагалі не
простежується. На даний час ця місцевість
виглядає цілковитою пусткою, порослою здичавілими
деревами та чагарниками.

Ще одна архівна знахідка істотно доповнила
нашу уяву про Княгининський замок і єзуїтську
резиденцію в ньому. Польському досліднику А. Бетлею
вдалося віднайти в ARSI і опублікувати цікавий
документ у вигляді плану архітектурного комплексу27
(рис. 7А). Оскільки на цьому плані одне з приміщень
позначено як «appartamento della duchessa», автор
небезпідставно ідентифікував цю частину будівлі як
стале помешкання острозької княгині Анни-Алоїзи.
Розцінюючи цей запис як підтвердження реального

27 Betlej A. Niech przyjdzie tu Witruwiusz wraz ze swoimi
następcami. Kilka uwag na temat kościoła s kolegium Jezuitów
w Ostrogu // Roczniki Humanistyczne KUL. Historia Sztuki,
I. LIV, zeszyt 4,2006. S. 196.
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факту, автор гіпотетично пов язав цей об єкт з
Острогом, відзначивши, щоправда, відсутність в цьому
місті схожого прототипу для можливої атрибуції.
Версія Княгинина ним не розглядалася.

Справді, через значні габарити і просторову
нерегулярність, ця споруда не знаходить жодної
аналогії в історичній забудові Острога. Натомість
її загальні розміри та пропорції, вказані у
вищезгаданому російськомовному описі руїн практично
повністю збігаються з кресленням того комплексу,
де мешкала «дучесса». До того ж позначення на
реальному архітектурному плані помешкання княгині
побічно засвідчує ще й час появи цієї споруди (як і
самого креслення),  не пізніше 1648 р.

Креслення, опубліковане А. Бетлеєм, справді є
достатньо інформативним для аналізу. Можна
виокремити три функціональних зони цього комплексу:
власне єзуїтську місію з каплицею в центральній зоні
(на певному етапі, очевидно, то була резиденція з
навчальними класами); господарську зону з просторим
видовженим двором і допоміжною будівлею з
протилежної сторони; помешкання княгині з декількома
приміщеннями, відділене від самої місії невеликим
двориком. Наявність двох сходових клітин
засвідчує існування у цьому комплексі як мінімум двох
поверхів, а також функціональну автономність цих
двох частин будівлі. Цікаве розпланування з шести
кімнат (на рівні лише одного поверху) мало
помешкання Анни-Алоїзи, до якого можна було потрапити
з головних сходів через видовжений коридор. В
архітектурно-композиційному сенсі звертає на себе
увагу помітний поворот житлової зони княгині по
відношенню до приміщень єзуїтської місії, що є,
імовірно, наслідком різночасових будівельних етапів.

Цікава деталь: ззовні по довгій стіні влаштовані
два виходки28. Це однозначно говорить про
орієнтацію цієї стіни назовні замкового простору, тобто
вона могла мати одночасно ще й оборонну функцію.

Загальні просторові габарити колишнього Кня-
гининського замку (за орієнтовним підрахунком
близько 2 га) цілком дозволяли вмістити в собі
таку чималу будівлю, яка до того ж, напевне, була
складовою частиною оборонного кордону.
Водночас вона дає достатньо інформації для
гіпотетичної спроби тривимірної графічної реконструкції
цього давно не існуючого архітектурного об єкту,
створеного, очевидно, за ініціативою Анни-Алоїзи,
останньої представниці князівської династії
Острозьких (рис. 7В).

28 Виходки (по сучасному туалет, вбиральня, відхоже місце)
в замкових комплексах були доволі важливим аспектом
життєдіяльності. На цю тему існує цікава публікація:
Присяжний К. Львівські виходки // ї. Незалежний
культурологічний часопис. 2004. С. 246-249.

Отже, введення в науковий обіг цього
унікального графічного документу дає підстави для
декількох висновків. По-перше, сам факт наявності
в Княгинині помешкання Анни-Алоїзи засвідчує
неординарний суспільний статус цього поселення
у першій половині XVII ст., значно підупалого
внаслідок суспільних катаклізмів в наступні століття.
По-друге, відсутність безпосередньої
функціональної комунікації між приватною житловою зоною
княгині і приміщеннями єзуїтської місії з
просторим двором, є непрямим доказом того, що

створення цих двох складових частин було розведене
у часі. Можна припустити, що спочатку тут була
побудована князівська резиденція як укріплене
помешкання княгині в межах тутешнього замку.
А вже згодом з ініціативи Анни-Алоїзи до її
резиденції були допасовані навчальні, господарські та
житлові приміщення отців-єзуїтів. По-третє, ця
територія все-ще зберігає значний дослідницький
потенціал для наукових розвідок археологів,
істориків, архітекторів. Принаймні, надання цьому
замчищу офіційного статусу пам ятки історії та
археології місцевого значення виглядає в контексті
вищесказаного цілком виправданим.

Petro RYCHKOV

ТО THE ARCHITECTURAL HISTORY

OFTHE JESUIT RESIDENCE IN

THE KNYAGYNYN VILLAGE

Abstract. The first half of 17th century was characterized
by intensive missionary activities of the Jesuit Order, which had
founded several colleges and residences in the cities of Galicia,
Volhynia and Podolia. One of the largest Jesuit Collegium
appeared in the Ostróg town, thanks to the donations ofAn-
na-Aloisia Ostrogska-Chodkiewicz. To spread their influence,
the Jesuits created in the outlying villages several permanent
missions, the largest one appeared in the Kniahynyn village
within the walls of old castle. For the arrangement of this
mission, some commercial, educational and residential premises
were built, including premises for the duchess herself Newly
opened archival sources allowed a closer idea about this
architectural complex.

Keywords: Kniahynyn, castle, Jesuits mission, architecture,
history.
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